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לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ֶאְתַּגר הֲחֵברּות 
של

למרכז החברתי 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
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"סיסמאות" זה יפה. אך, 
כיצד מיישמים ?

פרקטיקות בהמשך..
 

למרכז החברתי 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/


המלצה... 

כרטיסיות הניווט בתיווך
לתלמידים.

שווה להדפיס אותן
ולהשתמש בהן במידת

הצורך

 
       

לקיום מסגרת חינוכית- חברתית 

ה ָל ָא ׁשְ הִמ ָל ָא ׁשְ 2ִמ

כרטיס ניווט 



תוכנית לחיזוק התנהגות- צל״שיות

המטרה חיזוק כל התנהגות חיובית (חברתית, התנהגותית, לימודית וכו׳...)

 

כל התנהגות שברצוני לשבח ולחזק אני נותנת לילד צלשית ( יש לי שקית עם

המון המון צלישיות, את הדף המצורף מצלמת וגוזרת , בדף זה יש 20 צלשיות)

כך לדוגמא ילד עזר לחבר מקבל צלשית, ענה תשובה מיוחדת, התקדם

במשהו)
 

כל ילד שצבר 10 צלשיות מביא לי אותם ובוחר צ׳ופר (לא חומרי)

בתחילת השנה ערכתי עם הילדים רשימת רעיונות כגון: מכתב נחת, טיול,

משחק קופסא, הכנת כדורי שוקולד,  עזרה לאב בית, זמן בפינת חי ועוד...

 

כמה דגשים חשובים:

1.החזרת הצלשיות נעשית בזמן  קבוע (אני עשיתי זאת בזמן התורנות שלי.

מרגש היה לראות ילדים ממירים את הצלשיות שלהם)

2. להקצות שעה לטובת העניין, לפעילות של הילדים (כל שבוע עשיתי פעילות

אחרת לחמישה ילדים- טיול, סלט פירות וכו׳...) כן ילדים חיכו עד שיגיע תורם

3. הכל חייב להיות רשום בצורה מסודרת.

4. לכל ילד יש מעטפה שבה שומר את הצלשיות

 

בהתחלה מצריך הרבה אנרגיה אבל יש לזה תוצאות מדהימות. בסיום שנה

הרבה ילדים (בכיתה ג׳) ציינו שזה הדבר הכי משמעותי שהיה להם השנה.

שווה, בהצלחה! 

מאת: תהילה גרסט

מה הוסיפו חברי הקבוצה?

חילקתי מבחנות עבות מהסטוק לתלמידים, וביום אחרי

היום חופשי הם קבלו נק' של אמון על התנהגות לעניין.

 המטרה היתה למלא את המבחנות .
הנקודות עצמן היו סוכריות קטנות וכל ילד יכול היה

לבחור אם לאכול , או לצבור למילוי המבחנה ולקבל

פרס גדול יותר
מאת: ידידה פכר 

סמנטיקה- 
כל מורה נקרא - מחנך מקצועי, לא רק מורה

מקצועי. התלמידים מצפים מכל מורה לטפל בכל
בעיה, הרי אי אפשר ללמוד כשיש משהו שיושב

על הראש. במהלך היום אני מיידעת את המחנכת
באירועי השיעור ובדרך הטיפול שלי, כך עובדים

בשיתוף פעולה מלא.
 

מאת : ליאורה בינשטוק

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/


למעקב באינסטגרם
 m-hevrati

להצטרפות 
לקבוצת הפייסבוק 

להצטרפות 
לקבוצת הווטסאפ

לאתר לאתר 

https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.instagram.com/m_hevrati/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.facebook.com/groups/228208581073976?modal=false&multi_permalinks=956766311551529&notif_t=feedback_reaction_generic&should_open_composer=false&ref=notif&notif_id=1626539738550526&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false
https://www.facebook.com/groups/228208581073976?modal=false&multi_permalinks=956766311551529&notif_t=feedback_reaction_generic&should_open_composer=false&ref=notif&notif_id=1626539738550526&hoisted_section_header_type=notifications&show_migration_preparation_dialog=false&show_migration_onboarding_dialog=false
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://chat.whatsapp.com/EiD0r5noTfC7XcUJv4XCyk
https://www.instagram.com/m_hevrati/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://m-hevrati.co.il/product-category/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa2/%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/
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ניפגש במשאלת
לב הבאה...


